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 تحصيالت دبيرستانى،  او بعد از اتمام. نيز از هنرپيشگان تئاتر بود» غالمحسين خان«پدرش . دنيا آمد  خورشيدى در تهران به1314در نهم خرداد ماه سال » بيژن مفيد«
در اين دوران او به عنوان دستيار استادان و کارگردانان آمريکايى، .  تحصيل پرداختهءمبه اداسى ي ادبيات انگل  زبان وتهءش سپس در ر پايان رساند و  هنرپيشگى را بههدور
  . کرد هاى آموزش تاتر و نمايشنامه نويسى را در دانشگاه تهران تدريس و اداره مى دوره

  .به ايفاى نقش پرداخت» تنسى ويليامز«اثر » اى باغ وحش شيشه «ۀدر همين زمان کارگردانى چند نمايش را به عهده داشت و خود نيز در چند اثر از جمله نمايشنام
 گروه تئاترى از اعضاى کامال آماتور تشکيل داد و نام آن را 1345 و 1344بين سالهاى  .هاى تحصل در دبيرستان به فعاليت تئاترى پرداخت از همان سال» بيژن مفید«
  .گذاشت» آتليه تئاتر«

در تهران بنيان گذاشته » کارگاه نمايش«، »بيژن صفارى«و » عباس نعلبنديان«، »شهرو خردمند«، »ايرج انور«و همکارى و همت » انسيانآربى آو« با تالش 1348در سال 
هاى مختلف اين مجموعه  براى اولين بار در تاريخ تاتر ايران سه نسل بازيگر در برنامه. اند مجتمعى که بسيارى از بهترين هنرپيشگان تاتر ايران در آنجا آموزش ديده. شد

  . منسجم در عرصه نمايش و تاتر به فعاليت پرداختند

فهيمه «، »فردوس کاويانى«، ]هاپرايتيان ـ نوشين[» لرتا«توان از  آفرين بودند مى به اجرا درآمد نقش» کارگاه نمايش« آثارى که بر صحنه  از بازيگران توانايى که در بازى
  .نام برد» رضا ژيان«، و »صدرالدين زاهد» «ه نجم آبادىشکو«، »سوسن تسليمى«، »راستکار

هايى بودند که در اين کارگاه به اجرا  هاى ثابت نمايش از جمله کارگردان» اسماعيل خلج«و » بال بابال آشور بانى«، »مريم خلوتى«، »داوود رشيدى«نيز همراه با » بيژن مفيد«
بود که به مدت نود و يک روز در تهران و ديگر شهرهاى مختلف ايران از جمله آبادان » شهر قصه «هءمه اجرا در آمد، نمايشناب» کارگاه نمايش«اولين اثرى که در . آمد در مى

 .و مسجدسليمان به روى صحنه رفت

  
  

  »ضى مميزمرت«، کار »شهر قصه«طرح جلد 

هاى او به روى صحنه آمده، و همچنين با بيش از صد و پنجاه   چاپ رسيده و عالوه بر اين با آثارى که از نوشته  نمايشنامه به9تا به حال تعداد » بيژن مفيد«با وجودى که از 
ين . اى است که از او به يادگار مانده است ترين اثر و نمايشنامه روفمع» شهر قصه«نمايشنامه راديويى و تلويزيونى که توسط او ترجمه و کارگردانى شده، ولى باز هم 

هاى قديمى ايرانى و سرشار از کنايه و اشارات و تشبيهات و اصطالحاتى است که بيشتر در زبان گفتارى مردم کوچه و بازار  المثل ها، متل و ضرب نمايشنامه برگرفته از ترانه
  .سارى و جارى بوده و هست

 که اخيرا انتشار يافته، در خصوص اى مصاحبههمراهى و همکارى داشته در » بيژن مفيد«با گروه بازيگران، در کنار » شهر قصه«که از آغاز نمايش » تادمحمدمحمود اس«
  :گويد سابقه و تاريخچه و چگونگى تکميل شدن اين نمايشنامه مى

از همان متل معروف خر، . اى بيشتر نبود كه تايپ شده بود يك متن كوتاه چند صفحه» شهر قصه«متن . را بطور مختصر و براى كودكان نوشته بود» شهر قصه«بيژن، اول «
و » آقا موشه«و » خاله سوسکه«رسيد به داستان  شد و مى فيل اومد آب بخوره، افتاد و دندونش شكست شروع مى. كرد اسب، عصارى مى. كرد بز، بزازى مى. كرد خراطى مى

اضافه كرد و ماجراى فيل خط » شهر قصه«بعدها به » بيژن«كه بعدها به صورت تراژدى فيل شكل گرفت، چيزى بود كه » شهر قصه«اصل محتواى . شد  مىبا قصه آنها تمام
  ». . .كرديم نوشت و ما كار مى ، صحنه به صحنه نمايش را مى»بيژن«يعنى . اين اتفاق در طول سه سال تمرين رخ داد. دراماتيك قصه شد

http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/


 

org.rouzaneha://http     شهر قصه«و يادى از » بيژن مفيد«يادمان  -954                  روزانه ها«  
  

من در اين . ام مثيلى دادهشهر قصه در اصل از يک روايت عاميانه گرفته شده، منتهى من به اين روايت شکلى ت«: نويسد خود در مقدمه اين نمايشنامه مى» بيژن مفيد«
حکايت دردناک آدمى است که » شهر قصه«. هاى اين نمايش حفظ شود هاى عاميانه است در گفت و گوى آدم نمايشنامه کوشيدم تا نظمى را که خاص زبان اين قبيل روايت

  ».اند ش را محدود کرده اى زندگى هاى تحميل شده ها و نظام ها، خرافات و سنت نادانى

وگوى  هايى را به عهده داشته، در گفت بوده و در چند نمايشنامه از او اجراى نقش» بيژن مفيد«كه او نيز از دوستان بسيار نزديك و صميمى و همکاران  »  راستكارفهيمه«
  :گويد مى   »شهر قصه« درباره تجربه  ،»ايسنا«اختصاصى خود با 

اى دخترانه كه مادر وى مدير آن بود، در خيابان  كردند، شروع كرد و اين نمايش را براى اولين بار در مدرسه ر نمىرا با يك عده جوانانى كه كار تئات» شهر قصه«بيژن، «
 پيشنهاد دادم كه يك شب ديگر هم اجرا کنند، و از طرفى فكر كردم كه» بيژن« به  وقتى من اولين اجراى آن را در پشت بام همان مدرسه ديدم،. اجرا كرد» شهناز سابق«

، خود »قطبى«بگويد و اين كار را ببينند، كه البته با گرفتارى » رضا قطبى«خواهش كردم، تا به » فرخ غفارى«به همين دليل از . خورد اين كار به درد تلويزيون هم مى
يى را كه بايد، داشت و در آن به مسائلى توجه كرده بود كه يعنى تمام چيزها. كارى كامال نو و فولكلور بود» شهر قصه«. كار را ديد، و خيلى هم از آن استقبال كرد» غفارى«

  ». . .ها آن زمان به آن بهايى ندادند خيلى

در تاالر دانشگاه » جشن هنر شيراز« در 1347 شهريور ماه سال 21در دو پرده و چهار صحنه، نخستين بار » تلويزيون ملى ايران«اين نمايشنامه با عنوان نمايش برگزيده 
  .تهران و بعد در شبکه سراسرى تلويزيون ملى ايران اجرا و به نمايش در آمد» بيست و پنج شهريور« روى صحنه رفت، و در همان سال دو بار ديگر در تاالر پهلوى به

، »پروانه معصومى«که بازيگرانى چون ساخته شد » منوچهر انور«خود نوشته و تنظيم کرده بود فيلمى سينمايى به کارگردانى » بيژن مفيد« با سناريويى که 1352در سال 
هايى است که در آن سالها به طريقه  با وجودى که از معدود فيلم» شهر قصه«فيلم سينمايى . در آن بازى کرده بودند» جمشيد اليق«و » فردوس کاويانى«، »سهيل سوزنى«

 .ى نيافتبردارى شده ولى با اين حال در نمايش عمومى خود توفيق تجارى چندان رنگى فيلم

  

 

  
  

 و يا تاالرهاى کوچک و بزرگ تاترهاى مختلف به نمايش در آمد، البته که تعداد بسيارى از  در سالن» شهر قصه«در مدت نزديک به سه سالى که در مجموع نماشنامه 
را در نمايش » شهر قصه«اى نيز  عده. دان به هنر نمايش که هم امکان خريد بليط و هم شرايط رفتن به تاتر را داشتند، موفق به ديدن اين نمايشنامه شده بودندمن عالقه

 .تلويزيونى آن ديده بودند

 پخش صوت و نوار کاست و  همگان قرار دهد شايد رواج دستگاهترى از مخاطب و مردم مطرح کند و در دسترس   وسيعءهولى آنچه که اين نمايش را توانست در گستر
به کار گرفته شده بود، » شهر قصه«زبانى که در گفت و گوهاى . را به مردم کوچه و بازار بشناساند و نزديک کند» شهر قصه«عموميت يافتن استفاده از اين وسيله بود که 

 . نوعى حديث نفس و شرح حال و روزگارشان نيزو شايد به. برگرفته از فرهنگ گفتارى همان مردم بود
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. گونه که بود براى همگان معرفى و شناخته شد و تا به امروز ماندگار ماند و امکان تهيه آن توسط قشر اکثر مردم، اين نمايش آن» شهر قصه«با به بازار آمدن نوارهاى کاست 
 گفتارى ـ شنيدارى اين نمايش که روى کاست نوار ۀبازى کرده بودند در نسخرا » شهر قصه« نمايشى ـ تاترى ۀتوان گفت که اکثر بازيگرانى که نمون جز يکى دو مورد مى به

  .ارائه شده بود حضور داشتند

ها ماسک داشتند، الزم بود كه صداها به  شخصيت در اين نمايشنامه چون همه«: گويد مى» شهر قصه«براى صداى بازيگران » بيژن مفيد«در مورد ابتکار » فهيمه راستکار« 
 ».ضبط کرد) PLAY BACK(تمام موسيقى و صداها را به صورت » بيژن«به همين دليل  .  شودخوبى شنيده

  : گويد سى مى بى اى با بخش فارسى راديو بى کرد در مصاحبه را اجرا مى» شهر قصه«سراى  که در آن زمان نيز نقش داستان» بيژن مفيد « همسر» جميله ندايى«
بيژن توى اين محالت يکى . شد رفت و نشيت و با مردم بود ها هم جايى بود که مى خانه قهوه. کرد که جاى شلوغى بود ران زندگى مىآن روزها بيژن در محله مردمى در ته«

 » .تمام اين تجربيات را استفاده کرد» شهر قصه«بيژن در نوشتن . از دروس تئاتر که مشاهده و مطالعه است را آموخته بود

  

  

 سى بى عکس از بخش فارسى سايت خبرى راديو بى
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برادر او در نقش خرس رمال و بز بزار، و باالخره » بهمن مفيد«هاى روباه مال و شتر نقال، و  يسنده و کارگردان اين نمايشنامه خود اجراى نقش شخصيتنو» بيژن مفيد«
به عهده داشت که در آن » ايىجميله ند«نيز همانطور که گفته شد » شهر قصه«گوى  نقش داستان. نقش موش عاشق را به عهده داشتند» هومن مفيد«ترين برادرش  کوچک

 . بود» بيژن مفيد«زمان همسر 

نظارت  «ۀکارگردانى کرده بود و در بازى نمايشنام» شهرو خردمند«را به طور مشترک با » پرومته در زنجير«که در کنار بازيگرى تئاتر از جمله نمايش » سهيل سوزنى«
در ضمن از فعالين » سهيل سوزنى«. کرد نقش طوطى شاعر و اسب عصار را ايفا مى» شهر قصه«درخشيده بود، در خوش » منوچهر انور«به کارگردانى » ژان ژونه«از » عاليه

از اوست و باز به همت هم » صداى تازه«و ديگرى با عنوان » معرفت نه، برداشت صد و هفتاد و يک«بود که دو فيلم کوتاه يکى به نام » سينماى آزاد«دلسوز و همراهان گروه 
 .برگزار شد» کارگاه نمايش« به مدت سه شب در 1349در سال » نخستين جشنواره سينماى آزاد«ود که او ب

 

  
  

شهر قصه » خر«آنجا که . صورت مستقل و جدا از بافت و ساختار کلى نمايشنامه است شود که در واقع به گويى شروع مى  مونولوگ يا تکطعهءق با يک» شهر قصه«پرده دوم 
را بعدها در » حاليته؟«برد يعنى  تکيه کالمى که او در اين واگويه به کار مى» !گفتيم؟ بنويس داشتيم چى مى! آره«. کند اى را ديکته مى نويس، دارد نامه پيش ميمون عريضه

اين صدا و اجراى استادانه از آن . شنويم ايم و مى هاى ايرانى به کار گرفتند که هنوز هم کاربرد دارد و شنيده خصوص در ترانه هاى نمايشى و به ها و قطعه بسيارى از متن
 . را به عهده داشت» خر«است که ايفاى نقش » محمود استادمحمد«

را به بازى و کارگردانى او » آسيد کاظم« معروف ۀيران بود که شايد بعضى از ما هنوز اجراى نمايشنامهاى خوب ا ها و تئاتر نويس خود يکى از کارگردان» محمود استادمحمد«
  .در تلويزيون ملى ايران آن زمان به ياد داشته باشيم

را در » آرش«را در نقش سگ و » فرهاد صوفى«را در نقش گربه، » عباس جاويدان«را در نقش کوتاه خاله سوسکه، » تهمينه مدنى«توان  از ديگر بازيگران اين نمايشنامه مى
 .به عهده داشت» حسين واالمنش« اجراها ۀاما فيل بود که ايفاى نقش آن را در هم» شهر قصه«ترين شخصيت در  اصلى. نقش ميمون نام برد

» شهر قصه«در . نماد آن است» فيل«ت که در اين حکايت ست در غرب هويتى آدمى گر مسخ شدن و بى  خود، به نوعى روايتۀهاى چهارگان در بخش» شهر قصه «ۀنمايشنام
تا در غروب روزى که فيل در گذر خود، . کنند و هر کدام نيز صاحبِ شعلى و به کارى مشغول گويد، حيوانات مختلفى زندگى مى سراى آن در آغاز مى همانگونه که داستان
که هر کس سر در کار و زندگى خود دارد، » شهر قصه«اين حادثه براى اهالى .شکند مى و دندانش افتد مىگدار، ن آب از افتد و از بد روزگار هنگام خورد گذارش به آنجا مى

ج اى فارغ شوند و ورود تازه واردى را که از بابت شکستن داندان و درد ناشى از آن محتا گى زندگى در آن شهر لحظه نواختگى و تکرار مکرر روزمره شود تا از يک اى مى بهانه
  . خود برگزار کنندۀو نيازمند کمک است را به شکل و شيو

 کالمى برگرفته از گفتار مردم عادى کوچه  شود و تا پايان آن با زبانى غنى و شروع مى» خر«گويى  همانطور که گفته شد با مونولوگ يا تک» شهر قصه«بخش دوم نمايشنامه 
مادرم « بسيار مشهور و قديمى هءندر جايى از اين بخش، ترا. يابد  مردم ايران ادامه مىۀو جارى و سارى در فرهنگ عامهاى معروف  المثل ها و متل و ضرب و بازار و ترانه

 .شنويم را مى» زينب خاتون، گيس داره قد کمون، به کس کسونم نميده، به همه کسونم نميده
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و با انتشار » صادق هدايت«نگ فولکور مردم ايران توسط های رايج در فره ها و متل آورى ترانه اين ترانه سالها پيش در اولين کوشش جدى و پيگيرى که در جهت جمع

دهد اما، از  خود ارائه مى» شهر قصه «هءماز اين ترانه قديمى در نمايشنا» بيژن مفيد«اى که  در نمونه. انجام شد، مکتوب شده و به چاپ رسيده است» اوسانه «ۀمجموع
  .رود شود و سخن مى هم گفته مى» هاى ويتنام راى پاپتىهاى دويست مليون مگاتونى عمو سام ب فشنگ«و » مستشار فرنگ«

هاى مادى و  دنياى ارزش.  امرزو ماستۀبلکه برعکس، بازتاب ملموس همين دنياى شلوغ و گيج و شتابزد. هاى قديمى نيست دنياى پاک و معصوم افسانه» شهر قصه«دنياى 
افتد، يادآور استحاله و تب و تاب  اتفاق مى» شهر قصه«آنچه که در .  ما استهءن زماءهتى و پالستيکى شدزده و همه چيز صنع ها و بازتاب عصر ماشين گى مره روزگار روز

 . ها بود  کارگيرى و به کار بستن گرايى، اصل و اساس به ست که مدرک هاى فرهنگى ايامى پوست انداختن

ها و اعتقاداتش، و در نهايت بيشتر فرو رفتن او در  ها و باورمندى و تهى شدن او از ارزشدر بخش سوم از اين نمايشنامه، بعد از تغيير شکل فيل، شاهد شستشوى مغزى 
  . هويتى و از خود بيگانگى هستيم مرداب بى

 » !رىوقتى که اسمت روى کاغذهاى تشخيص هويت نباشد، تو وجود ندا«: گويد شاعر و نمايشنامه نويس معروف آلمانى در يکى از اشعار خود مى» برتولت برشت«

  

 

  
  خوارى در جامعه  دهى و رشوه رشوههءضبه روند بورکراسى و کاغذ بازى حاکم بر دنياى ما، و عار» بيژن مفيد«اى که  ، ضمن اشاره»شهر قصه «مهدر آخرين پرده از نمايشنا
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افتاد و از بد حادثه » قصهشهر «و غربت و غريبى فيل که روزگارى نه از پى حشمت و جاه، که از اتفاق روزگار گذرش به » نيستان جدا افتادن«روايت از هءمدارد، در ادا
يک چيز «حاال نه تنها » فيل«. کند رفتگى فيل دعوت مى دندانش شکست، بعد از اضمحالل شخصيت و باروها و اعتقادات او، ما را به مهمانى شوم مرگ هويت و از دست

  !است» منوچهر«. نيست» فيل«شده است، بلکه حتى ديگر نامش هم » هشهلفت

  
  

 

 »مرتضى مميز«، کار »ماه و پلنگ«طرح جلد 

.  استنظير پسند و نيز غناى شاعرانه فلسفى در ميان آثار نمايشنامه نويسان ايرانى کم هم از نظر تجربى و هم بخاطر محتواى مردمى و عامه» بيژن مفيد« هاى  نمايشنامه
آن را بر اساس يک روايت قديمى » مفيد« بيژ«که » ماه و پلنگ«. شود محسوب مى» بيژن مفيد«ترين آثار  از جمله معروف» ماه و پلنگ «ۀنمايشنام» شهر قصه«بعد از 

  . نگاشته، يکى از آثار شاعرانه او با مضمونى اجتماعى است که در ايران و آمريکا به روى صحنه آمده است
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 و بازنويسى 1361به آمريکا در سال » بيژن مفيد«بعد از مهارجرت . به اجرا در آمد» جشن هنر شيراز«اش در  شکل سانسور شده به 1347اين نمايش اولين بار در سال 
  .  آنجلس، سانفرانسيسکو و نيويورک در آمريکا به روى صحنه رفت  در شهرهاى لوس1362، اين نمايش در سال »ماه و پلنگ «هءم نمايشناۀدوبار

نشين در وقايعى  حيوانات کوه» ماه و پلنگ«در نمايش موزيکال «: نويسد سنده و بازيگر تئاتر مقيم آمريکا در نوشتارى در مورد اين نمايشنامه مىنوي» زهرا هوشمند«
  ». . .انجاميد» محمد مصدق«کنند که يادآور حوادثى است که به سقوط دولت دکتر  شرکت مى

آفرينان در تمام مدتى   بازيگران و نقشۀهم» ماه و پلنگ«و » شهر قصه« از جمله  هاى او در نمايشنامه. تئاتر ايران داشتسبک خاص خود را در هنر نمايش و » بيژن مفيد«
ه تماشاى  صحنه، هر کدام به کارى، و يا بينهءمز شد، در پس طور مستقيم به آنها مربوط نمى ماندند و اگر موضوع و گفتارها به که نمايش جريان داشت، روى صحنه باقى مى

  .بازى مشغول بودند

اش به جريان يا گروه و حزبى خاص با ائديولوژيى معين، معرف شخصيت هنرى و نمايانگر  کرد، عدم وابستگى جدا از اين سبک و شيوه که او را در ميان همگنانش متمايز مى
ن سياسى خارج از کشور سعى در جلب و جذب او داشتند، و يا در پى کسب اعبتارى از نام هاى مختلفى از فعالي بعد از کوچ ناگزير او به آمريکا، گروه. استقالل فکرى او بود

دليل ماندگارى نام و آثار . شدند کرد مواجه مى  او و يا با اعتراض و تکذيب مستقيمى که اينجا و آنجا مىۀبراى خود بودند که با انزواى خودخواست» بيژن مفيد«و آثار 
  . در همين استقالل سبک و فکر و شخصيت اوستشايد يکى هم» بيژن مفيد«

  

  

  

هايى که به زبان  و گوهاى فيلمديالوگ يا گفت مهء جاو در همان زمان دستى نيز در تر. از دوران تحصيالت در دبيرستان با زبان انگليسى به خوبى آشنا بود» بيژن مفيد«
 يکى از 1354خود در سال » بيژن مفيد«. هاى اوست  چندين فيلم به زبان فارسى از جمله فعاليتوبلهءآمد داشت و د انگليسى براى اکران شدن به ايران مى

. ن فردوسى تنظيم شده بود را از زبان فارسى به انگليسى برگردانداثر جاويدا» رستم و سهراب«که بر اساس حماسه » سهراب و اسب و سنجاقک«هايش را به نام  نمايشنامه
  .اين تنها اثر ترجمه شده از اوست که در دست است

هء مانمايشن. گيرى از ريتم و زمان عاميانه كار شده بود حوضى و با بهره بود كه به شيوه تخت» نثار جان«يکى هم نمايش » بيژن مفيد«از ديگر اجراهاى مهم و تاثيرگزار 
  .اجرا شد و هيچگاه به اجراى عمومى در نيامد» كارگاه نمايش«فقط در » نثار جان«

. شروع كرد» كانون پرورش فكرى کودکان و نوجوانان«نويس، كار خود را با   به دليل تعلق خاطرى كه به تئاتر كودكان داشت، در مقام نمايشنامه1350از سال » بيژن مفيد«
براى كودکان و نوجوانان بود، و » مفيد« ديگر هءمنيز نمايشنا» بزک نمير بهار مياد«. بود» ترب«و » كوتى وموتى«هاى  نمايشنامه  تئاتر کودکان،ۀ در حوز نخستين كارهاى او
  .رفتبه روى صحنه » دان الفون « اين نمايش همان سال توسط.  براى كانون پرورش فكرى نوشت1352، که در سال »خانم شاپرک «هءمهمچنين نمايشنا

هاى نمايشى ـ تئاترى او به جز بازيگرى   فعاليتۀدر سابق. هاى موسيقى و نقاشى هم دستى داشت عالوه بر فعاليت در عرصه ادبيات نمايشى و تئاتر، در حوزه» بيژن مفيد«
» آربى آوانسيان«به کارگردانى » عباس نعلبنديان«تهءشون» ناگهان«هايش آفريده بود، يکى هم بازى نقش اول در نمايش  هايى که خود در نمايشنامه چند نقش از شخصيت

  .به اجرا در آمد» المللى نانسى فستيوال بين« در 1361و آخرين بار در سال » کارگاه نمايش«و بعد در » جشن هنر شيراز« در ششمين 1351است که اول بار در سال 
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با مرگ او ايران يکى از بهترين هنرمندان دوران اخير را از دست . تآنجلس در گذش ، دو سال بعد از ورودش به آمريکا، در لوس 1363 ماه سال   آبان21روز » بيژن مفيد«
کرد، وسائل ترک دنيا را براى خود فراهم آورده و خود خواسته و  دانا و آگاه به آنچه که مى» غالمحسين ساعدى«او نيز چون آن ديگر تئاتر نويس نامى و معتبر ما، . داد

  . اش رهنمون باشد  به پايان قصهمصمم راهى را برگزيده بود که هر چه زودتر

برادر و ميزبان او در ايامى » اردوان مفيد«خواست در يادداشتى به قلم  ديد و نمى اش را از آنچه که مى ديد، و انزوا و دلزدگى خواست و نمى ياس و نوميدى او از آنچه که مى
  :خوانيم که در آمريکا سکونت داشت مى

آنقدر رنجور و . را بگيرم] شد ياد مى» محموله«عنوان  شد از او به در تهران که به من تلفن مى[ نگرانى به فرودگاه لوس آنجلس رفتم که محموله بعد از يک ماه انتظار و. . . « 
  . . . چرخيدند  وار دورش مى وانههاى آشنا و قديمى شد که همه پر  کوچک ما پايگاه چهرهۀاز هفته دوم ورودش که همه باخبر شدند، خان. . . شد  شکسته بود که باورم نمى

  
   

 
 

  سى بى بى عکس از بخش فارسى سايت خبرى راديو

ش جابجا  ين آشناى ديرين در البالى انگشتان استخوانىسيگار، ا. گويى چون هميشه با خواب قهر است. اند و او تنها نشسته است ساعت حدود سه صبح است، همه رفته
وقتى وارد . تلويزيون مثل هميشه روشن است. نمايد ولى هنوز استوار و محکم مى. دهد رخش را رنجورتر نشان مى طورى که نيم به. عينکى بدقوراه به چشم دارد. شود مى

چرا : پرسم مى. نشينم کنارش مى.  آثارش هستندۀويق دوستان به نوشتن و کار کردن و اينکه مردم تشنتش. کند هاى روز را مرور مى حرف. بيند شوم مرا نمى اطاق مى
  . . .پيچد اى مشروب و بوى سيگارى تازه در اطاق مى قبل از آنکه با اصرار او به خواب بروم، صداى نوشيدن جرعه. . . فردا کارگرى. نه، تو برو بخواب: گويد خوابى؟ مى نمى
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رين لحظات شهر، ت آنجلس، در شلوغ دو سال پس از ورودش به لس. کند زند و بطرى مشروب را خالى مى چنان به سيگارش پک مى شوم و او هم ساعت شش صبح بيدار مى
  ». . .خارج شد ] انجلس لوس[خود را بست و از دور بازى از رياى شهر هء نچشمان درياگو

  

  
  
 

. هاى هنرى خود دارد  فعاليتۀ راديويى و تلويزيونى را در کارناممه پنجاه نمايشناترجمه و کارگردانى بيش از صد و» بيژن مفيد«همانطور که قبال هم اشاره شد 
، ماه و پلنگ )1346(شهر قصه : هاى که خود او نوشته و در زمان حياتش روى صحنه رفته و يا در اجرايى راديويى به شکل نوار کاست منتشر شده اما عبارتند از نمايشنامه

، روباه و عقاب )1355(، کوتى و موتى )1354(، سهراب و اسب و سنجاقک )1354(نثار  ، جان)1353(خانم  ، شاپرک)1351(، تربچه )1351 (، بزک نمير بهار مياد)1347(
)1356.(  

  
هاى اطالعات عمومى براى  بچند ترجمه که بيشتر شامل کتا. هاى راديويى، دستى در ترجمه نيز داشت در کنار نوشتن نمايشنامه و کارگردانى تئاتر و نمايش» بيژن مفيد«

  . طور رسمى انتشار نيافته است هاى او غزلياتى وجود دارد که هنوز به سرود و از سروده او در ضمن شعر هم مى. شود از آن جمله است جوانان مى
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ها و  از سروده] تحمومى که باصداى بهمن مفيد اس[شود، به جز آخرين ترانه  خوانده مى» شهر قصه«هايى که در نمايشنامه  ترانه. صداى خوشى هم داشت» بيژن مفيد«
اى قديمى تنظيم و اجرا  که بر مبناى ترانه» گندم گل گندم«و » کجا ميرى فلونى«، »نه ديگه اين واسه ما دل نميشه«هاى  شود به ترانه از آن جمله مى. صداى خود اوستبا

  .آن را با صداى خود خوانده است» نيمايوشيج«هاى  که با تلفيق ابياتى از يکى از سروده» ستارخان سردار ملى«اى در بزرگداشت  همچنين ترانه. شده، اشاره کرد
  

يکى ديگر از يادگارهايى است که از » روان کامبيز روشن«به همراه موسيقى » ابوسعيد ابوالخير«هاى  اى از بيست رباعى از سروده در دکلمه» بيژن مفيد«صداى گرم و گيراى 
تنها صداست . انتشار يافته است» کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان« و از سوى 1354اعيات در سال  آن ربۀاين صدا و دکلم. جا مانده اين هنرمند معاصر براى ما به

  !ماندگار باد» بيژن مفيد«ياد و يادگارهاى . ماند که مى

خود، جان بخشيدند و براى ما به يادگار گذاشتند، نام آثار او را با صدا و هنر بازيگرى » بيژن مفيد« هنرمندانى که در کنار ۀدر پايان اين مطلب براى يادآورى همکارى ارزند
  .نويسيم اند مى هاى که شرکت داشته آنهايى که بر من کمترين، رواى اين حکايت معلوم است را در نمايش

  

  

  

  »شهر قصه«
  بيژن مفيد: کارگرداننويسنده و 

  :ها  ماسکۀطراح و سازند
  مهندس هوشنگ کبيرى

  جميله ندائى: سرا داستان
  عباس جاويدان: روباه مال

  )بيژن مفيد: در اجراى نوار کاست(
  اردوان مفيد: شتر نقال

  )بيژن مفيد: در اجراى نوار کاست(
  فرخ صوفى: خرس رمال

  )بهمن مفيد: در اجراى نوار کاست(
  واالمنش حسين : فيل

  محمود استادمحمد : خر خراط
  سهيل سوزنى: اسب عصار

  سهيل سوزنى: طوطى شاعر
  تهمينه مدنى: خاله سوسکه
   هومن مفيد : موش عاشق
  فرهاد صوفى: سگ عطار

  رشيد کنعانى: بز بزاز
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  آرش: ميمون رقاص
  

  

  
  »خانم شاپرک«

  بيژن مفيد: نويسنده و کارگردان
  سوسن مقصودلو: خانم شاپرک
  بهمن مفيد: عنکبوت

  بيژن مفيد: ملخ
  تامى: کىسوس

  سحر: موسکى
  فهيمه راستکار: سوسک مادر

  رضا رويگرى: تاب کرم شب
  جمشيد گرگين: زنبور عسل

  زاده سيروس ابراهيم: مگس
  

  »کوتى و موتى«
  بيژن مفيد: نويسنده و کارگردان

  فريده صابرى: کوتى
  نيما گرگين: موتى

  رضا رويگرى: پدر کوتى
  هنگامه ياشار: مادر کوتى
  زاده ابراهيمسيروس : پدر موتى
  آذر دانشى: مادر موتى
  بهمن مفيد: نقش االغ
  رضا ژيان: نقش گاو

  
  ]گنجشک کوچولو [»اولين پرواز«

  اقتباس از اثر ماکسيم گورکى
  بيژن مفيد: کارگردان

  هنگامه ياشار: پوديک بچه گنجشک
  الهى شمسى فضل: مامان گنجشک
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  رضا ژيان: بابا گنجشک

  رضا رويگرى: مرنو خان گربه
  فهيمه راستکار: گوينده
  هنگامه ياشار: خواننده

  بيژن مفيد: شعر و آهنگ
  

  ]نمايشنامه راديويى [»خاموشى دريا«
  )رکورو(ژان بروله : نويسنده
  بيژن مفيد: کارگردان
  بيژن مفيد: پيرمرد
  فهيمه راستکار: دختر

  ناصر طهماسب: ورنرفون اورناک

  
  

  استها و نام منابعي که براي نوشتن اين نوشتار استفاده شده پيوست

 ها  پانويس

در زير هر مطلب » پانويس«عنوان  توضيحاتى که به. قبال در شش يادداشت جداگانه، و در همين سايت منتشر شده بود» هر قصهشيادمان بيژن مفيد و يادى از «نوشتار بلند 
 .آوريم جا، و در اينجا مى يک» ها شنيدنى«و » ها ديدنى«، »ها خواندنى« در سه گروه مستقل، بود را

  

  
  

  ها خواندني

 .استفاده شد» يادمان بيژن مفيد«به منابعى که از آن در تهيه نوشتار ] لينک[نشانى پيوند 

  .هن نمايشنامي اه مطالعه براى عالقمندان بPDF در فرمت »هر قصهش «هءمتن تايپ شد
  
  .سى بى با بخش فارسى راديو بى» بيژن مفيد«مسر ه»  ندايىهجميل «حبهءمصا
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 «   .ديبيژن مف«و » هر قصهش «هءم نمايشناهدر بار»  راستکارهمهيف« ءهحبمصا
  .»هر قصهش «ۀ نمايشنامهدر بار» محمود استادمحمد «ءهحبمصا 

  
  

  

  

  . زبان انگليسىهب» وشمندهرا هز«از »  و پلنگهما «هءم نمايشناۀدر بار
  

  . زبان انگليسىهب» بيژن مفيد «ىشرح حال و بيوگراف
  . روايت نيلوفر بيضايىهنر نمايش در ايران به تئاتر و هخچيتار
  )يونيکد(» شي نماهکارگا« تاسيس ۀخچيتار

   

  ها ديدني

» شهر قصه«هاى موجود، از کتاب  عکس. يگران روى صحنه گرفته شدهاز باز» جشن هنر شيراز«در » شهر قصه «هءماى از تصاويرى که در زمان اجراى نمايشنا مجموعه
  . برگرفته شده است1348، سال »سازمان جشن هنر شيراز ـ تخت جمشيد«، انتشارات 2نشريه شماره 

]10 [  ]09[   ]08[   ]07[   ]06 [  ]05[   ]04[   ]03 [  ]02 [  ]01 [  
]20[   ]19[   ]18[   ]17[   ]16[   ]15 [  ]14[   ]13 [  ]12[   ]11[  

   

  ها شنيدني

روى کامپيوتر شما نصب شده ) Real Player (مهءهاى صوتى اين مجموعه، بايد قبال برنا براى شنيدن فايل. »ماه و پلنگ«و » شهر قصه «مهءاى کامل از دو نمايشنا مجوعه
اين برنامه با حجم  .را از اينجا دانلود کنيد آلترناتيو  ريالاى از آن باعنوان  مطمئن و آزمايش شده هءنتوانيد نمو چنانچه کامپيوتر شما مجهز به اين برنامه نيست، مى .باشد

6.18MB رايگان است و در serverسايت ما قرار دارد  .  

  
  .سى بى با بخش فارسى راديو بى» بيژن مفيد«مسر ه»  ندايىهجميل «حبهءمصا

  
  
* * *  
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  »هر قصهش «يشنامهءبخش اول نما
  »هر قصهش «ء نمايشنامهخش دومب

  »هر قصهش «يشنامهءبخش سوم نما
  »هر قصهش «ءيشنامهارم نماهبخش چ

  

  
  

  

 ** *  
  

  » و پلنگهما «هبخش اول نمايشنام
  » و پلنگهما «هبخش دوم نمايشنام

  

* * *  

شود، به جز آخرين ترانه  خوانده مى» شهر قصه«هايى که در نمايشنامه  و ترانه» ماه و پلنگ« در » دارىهدو تا چشم سيا« ۀتران. صداى خوشى هم داشت» بيژن مفيد«
گندم گل « و »کجا ميرى فلونى«، »ه ما دل نميشه اين واسهديگ«هاى  شود به ترانه از آن جمله مى. ها و با صداى خود اوست از سروده]  استمن مفيدهصداى بحمومى که با [

» نيمايوشيج«هاى   سروده  که با تلفيق ابياتى از»ستارخان سردار ملى«اى در بزرگداشت  همچنين ترانه. اى قديمى تنظيم و اجرا شده، اشاره کرد  که بر مبناى ترانه»گندم
  . آن را با صداى خود خوانده است

  

  »ستارخان «هءنمتن ترا

  !ستار خان
  !ستار خان

  !تفنگ سر پرت کو؟ ستار خان
  !اسب تو آخورت کو؟ ستار خان

  !ستار خان
  !ستار خان
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  ! شد؟ ستار خانها مون چه خبر دارى تو کوچه
  ! پا شده؟ ستار خان خبر دارى تو خونه خون به

  !ستار خان
  !ستار خان

  اى آب در خوابگه مورچگان ريخته
  اى شب اين خفته دالن با صبح آميخته

  !ستار خان
  !ستار خان

  ست از اين من دلم سخت گرفته
   مهمان کُش روزش تاريکهءنميهمانخا
  !ستار خان
  !ستار خان

  

  

  

* * *  

يکى ديگر از يادگارهايى است که از » روان کامبيز روشن«به همراه موسيقى » ابوسعيد ابوالخير«هاى  اى از بيست رباعى از سروده در دکلمه» بيژن مفيد«صداى گرم و گيراى 
  . انتشار يافته است» کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان« و از سوى 1354 در سال  آن رباعياتلمهءکاين صدا و د. جا مانده ى ما بهاين هنرمند معاصر برا

  

* * *  

  

!] گفتيم؟ بنويس داشتيم چى مى! آره[کند،  اى را ديکته مى نويس دارد نامه شهر قصه پيش ميمون عريضه] محمود استادمحمد[» خر«در آغاز بخش دوم نمايشنامه آنجا که 
هاى ايرانى به کار گرفته شد، که هنوزاهنوز  خصوص در ترانه ى نمايشى و بهها ها و قطعه که بعدها در بسيارى از متن] حاليته؟[شود  تکيه کالمى از او در اين واگويه تکرار مى

  ! يدبشنوايم که اگر دوست داشتيد از اينجا  ها را در هم و با هم در آميخته چندتايى از اين ترانه از باب تفنن   .شنويم هم کاربرد دارد و مى

 ** *  
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شهيار «سراى معاصر  هاى ترانه اى هم هست از سروده سروده  کار رفته اما، ترانه در آنها به» حاليته«و » آره«هايى که به رندى و زيرکانه، فقط دو تکيه کالم   ترانهمهءه ندر ميا
برد  مند، از چند چهره و شخصيت اين نمايشنامه نام مى برخواسته از دلى حسرتکه در آن با صداقتى به دل نشستنى، و ظرافتى از کالمى » حريق شهر قصه«با نام » قنبرى

! بشنويدرا هم از اينجا » مهرداد و گوگوش«اجراى اين ترانه با صداى .  را در زير خواهيد خواند هايى از اين سروده بخش. کند و يادشان را براى شنونده تازه و زنده مى

  

  
  ايم »شهر قصه«خاکستر شاعر 

  بريم سوار قطارقطار به خونه مى
  شو  سر بستهۀآريم گنجبين در مى

  شو هاى شکسته چسبونيم تکه مى
  پير شده عاقل نشده» آقا موشه«

  مرده براش دل نشده اين دل صاب
  ى واليته »خاله سوسکه«خرابِ 

  ى خاک غربته زخم پناهنده
 . . .  
. . .  

  اون که دو تا چشم سياه داره چى شد
  هاى زرگرى شد شهيد راه جنگ

  بره هنوز سر مى» روباه مکتبى«
  خوره داره غصه مى» طوطى شاعر«

. . .  

. . .  
  طف شعله جنون به ل

  مون سوخته تماشا خونه
  بذار صدام رو بکشه 
  ترانه آخرش خوشه

 . . .  
. . .  

  

 ** *  
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 آن جوانى باذوق و ساکن ۀاست که خوانند» سوسک سياه «ۀسروده و اجرا شده، تران» شهر قصه«هاى  هايى که باز با الهام از حال و فضا و نام و نقش شخصيت از ديگر ترانه
  .»بهبود« سوئد است به نام در شهر استکهلم

  

  

  
  
هترين ب» کليله و دمنه«. هاى آن، حيوانات مختلف هستند هايى که شخصيت داستان. نوشته شده] Fable[» فابل«در اصل بر اساس » شهر قصه «هءمدانيم که نمايشنا مى

  . آيند مى بازيگران همه با نقاب و ماسک سر، و يا صورت حيوانات بر صحنه » شهر قصه« شنامهءينمادر . است» فابل«هاى   داستانۀنمون

ت آدمى روى صحنه که در واقع بازيگر نيست و فقط راوى قصه است بگذريم، دو شخصيت اين قصه بدون ماسک و نقاب، و با چهره و در هيئ] جميله ندائى[» گو قصه«از 
  ]. تهمينه مدنى[» خاله سوسکه«و ديگرى ] هومن مفيد[» آقا موشه«يکى . شوند ظاهر مى

عليکم سوسک سياه، حال شما چطور  سالم«:  شهر، و مراتب عرض ارادت و ادب ساکنان شهر قصه به اوهءچ عبور اوست از ميان بازارحنهءصبه قصه، » خاله سوسکه«ورود 
  » است؟

  
نشاند و به  برابر مى» شهر غصه«را با » شهر قصه«و در عين حال، به مقايسه . در واقع نگاهى به اين بخش از آن نمايشنامه دارد» بهبود«با صداى » ه سوسکهخال «هءنترا

  ! بشنويد. کند ها و حکايت حال و روز خيلى از ما را نيز روايت مى نوعى حديث نفس بعضى

 . . .  
. . .  

  عليکم سوسک سيا، حال شما چطوره؟ سالم
  حال دل ما رو نپرس ـ که عمريه خون شده ـ احوال شما چطوره؟

  گردونه تا به ما رسيد، چرخش نگشت و افتاد
  به کام تو بگرده گردون، روزگار تو شاد

 . . .  
. . .  

  ب و نابندتون، شعراى خو»شهر قصه«شعراى 
  شاعرا هنوز تو پيچ و تابند» شهر غصه«تو 
  کنن، انگارى فوت آبند جورى بلغور مى يه
  چورائى شعر ميگن انگارى عمرى خوابند يه
  

  نپرى» شهر قصه«سوسک سياه پرپرى، از 
  رو، از دست ندى سرسرى» شهر قصه«صفاى 
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. . .  

. . .  
  آدما مفلس و پاپتى شدند» شهر غصه«تو 

  ل ندارند، قر ميدن و قرتى شدنددرويشا کشکو
  رستم و سهراب نداريم، پهلوونا چرتى شدند

  زورخونه جاى کلکه، لوطيا نالوطى شدند
  

  سوسک سياه مهربون، شيلته کوتاه، ابرو کمون
  تون بمون » شهر قصه«نيست، تو » شهر غصه«جاى تو 

 . . .  
. . .  

* * *  

  

. »سهراب و تهمورس پورناظرى«، همراه با تنظيمى از »حسين بختيارى«است را با صداى » بيژن مفيد«هاى  ن از ساخته، که از شعر و آهنگ آ»نه ديگه «هءنبارخوانى ترا
ز اينجا ا. هاى او ندارد و سروده» بيژن مفيد« اشعار اول اين ترانه در اصل ربطى به ۀگرچه دکلم. اند نام گذاشته» شهر قصه« آلبومى که به ياد و حرمتى شايسته،  برگرفته از
  !بشنويد

  

* * *  

  

هاى او را با صدا و هنر بازيگرى خود، جان بخشيدند و براى ما به يادگار گذاشتند، نام  آثار و نمايشنامه» بيژن مفيد« هنرمندانى که در کنار ۀبراى يادآورى همکارى ارزند
  .نويسيم اند مى هايى که شرکت داشته هايى که بر من کمترين، رواى اين حکايت معلوم است را در نمايشآن

  ! براى شنيدن بخش کوتاهى از صداى بازيگر در همان نقش، روى آن کليک کنيد

  
  »خانم شاپرک«

  بيژن مفيد: نويسنده و کارگردان
   سوسن مقصودلو:خانم شاپرک
   بهمن مفيد:عنکبوت

   بيژن مفيد:ملخ
   تامى:سوسکى
   سحر:موسکى

   فهيمه راستکار:سوسک مادر
  رضا رويگرى: تاب کرم شب

   جمشيد گرگين:زنبور عسل
  زاده  سيروس ابراهيم:مگس

  
  »کوتى و موتى«
  بيژن مفيد: سنده و کارگرداننوي

   فريده صابرى:کوتى
   نيما گرگين:موتى

   رضا رويگرى:پدر کوتى
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  هنگامه ياشار: مادر کوتى
  زاده  سيروس ابراهيم:پدر موتى
   آذر دانشى:مادر موتى
   بهمن مفيد:نقش االغ
   رضا ژيان:نقش گاو

  
  ]گنجشک کوچولو[» اولين پرواز«
  قتباس از اثر ماکسيم گورکىا

  بيژن مفيد: شعر و آهنگ
  بيژن مفيد: کارگردان
   هنگامه ياشار: گنجشکهپوديک بچ

  الهى  شمسى فضل:مامان گنجشک
   رضا ژيان:بابا گنجشک
   رضا رويگرى:همرنو خان گرب

   فهيمه راستکار:هگويند
   هنگامه ياشار:هخوانند

  
  ]نمايشنامه راديويى[» خاموشى دريا«

  )فرانسه(» راديو اميد«از انتشارات 
  )ورکور(ژان بروله : نويسنده
  بيژن مفيد: کارگردان
   بيژن مفيد:پيرمرد
   فهيمه راستکار:دختر

   ناصر طهماسب:ورنرفون اورناک

  

  

  

* * *  
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org.neharouza://http     شهر قصه«و يادى از » بيژن مفيد«يادمان  -954                  روزانه ها«  

يادمان بيژن مفيد و يادى «اى شد براى نوشتن  اش در آن بالگ، که انگيزه  طرح ايده براى»هر قصهوبالگ ش«ء ه، نويسند»غزل«و در پايان اين نوشتار، بايد که تشکر کنم از 
به امانت در اختيارم » نگماه و پل«و » شهر قصه« نايابى که از ۀ، براى محبت و اعتمادى که داشت و دو نسخ»وبالگ خط و ربط« ءهنويسند» ناصر زراعتى«و » از شهر قصه

  . نويس آن نيز به لطف او ميسر شد و متن دست» ستارخان «هءناى از ترا دسترسى به نسخه. هاى آن استفاده کنم گذاشت تا از طرح روى جلد و عکس
  
 تنظيم شده، همراه با چند عکس از آخرين  را آماده واى هنوز منتشر نشده روى نوار، و متن آن گفت و گو  را در مصاحبه» بيژن مفيد«صداى » ناصر زراعتى«دانم که  مى

اميد اينکه در فرصتى امکان . را جايى در بايگانى دارد» بيژن مفيد «ءهدر بار» فهيمه راستکار« تکميلى ديگر از جمله با بهءحروزهاى زندگى اين هنرمند، و يکى دو مصا
  . مند شوند بتوانند از مطالب و موضوعات مطرح شده در اين مصاحبه بهره» بيژن مفيد«و دوستداران مندان به هنر نمايش و تئاتر،  انتشار آن فراهم آيد و عالقه

  
و باالخره که بايد سپاسمند بود از شمائى که به همدلى و حوصله، راوى اين حکايت را تا اينجا همراهى کرديد و اين را هم البته گفته باشيم که اگر در اين نوشتار سهوى بود 

  . ى ديدند، حتما به کاتب اين حکايت گوشزد کنيد که اين راوى کمترين، از دار و دنيا هر چه که نداشته باشد ولى، گوشى شنوا دارد و دلى اميدوارو خطاي

  ...ا ه ه روزانهکر گايد

htm.DigarGahRouzaneha/GahRouzaneh/org.rouzaneha://http  
  یمارکسيست    یدين    یسياس    یتاريخ   ی ادب   : »    ...  ها روزانه کاه « موضوعیِ فهرسِت

... رفت ه کيدون ، دانشيفر                      عکسيگالر              ه پراکندياه ها و ترجمه هنوشت                ياسيس ياه هوشتن                                       اشعار                                يگيل بيدون ايفر نگاهِ  از   

 ان در امروزهران و جي اياهداديرو              زبان ياِت فرانسويران در نشريا              نما         آوا         هيکتاب و نشر             ... گان و هسنديو نو شاعران ياهعکس             گراني دهاز نگا...  

؟  » محمد « ه و ن» آراد «چرا           1385ياه همنتشرشد      1384 ياه همنتشر شد      8313ِ ياه همنتشرشد       1382ِ  ياه همنتشرشد        1381ِ ياه ه منتشرشد         عکسيگالر                  يگيل بيا. از نگاهِ آراد م     
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